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Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af 

imprægneret træaffald 

 

Miljøstyrelsen udtaler sig normalt ikke om konkrete og/eller verserende sager, 

men kan dog udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. 

 

En vejledende udtalelse er udtryk for Miljøstyrelsens fortolkning af det 

pågældende regelsæt. Indholdet er alene vejledende. I tilfælde af uenighed om 

forståelsen af reglerne, træffes den endelige afgørelse af domstolene.  

 

Formålet med denne vejledende udtalelse er at præcisere, hvordan imprægneret 

træaffald kan håndteres, særligt med fokus på fortolkningen af 

affaldsbekendtgørelsens § 34, stk. 2 og § 45.  

 

Formålet er således at vejlede kommunerne i forbindelse med 

indsamlingsordninger og anvisninger for håndtering af imprægneret træ. 

 

Kreosotbehandlet træ, som typisk er gamle jernbanesveller, er velegnet til 

forbrænding.  Da kreosotbehandlet træ er farligt affald, skal affaldet henvises til 

forbrænding på anlæg, der er godkendt til netop den type farligt affald. 

 

Fokus er på vejledning omkring den konkrete vurdering af, at visse typer 

imprægneret træ godt kan forbrændes. Træaffald imprægnereret med 

tungmetaller er ikke omfattet af denne konkrete vurdering.   

 

Den vejledende udtalelse er opdelt i 5 dele: 

 

1) Bestemmelser for håndtering kreosotbehandlet træaffald og andet 

imprægneret træaffald 

2) Hvad forstås ved imprægneret træ? 

3) Karakteristika ved imprægneret træ. 

4) Hvilke kriterier er væsentlige for at vurdere, om imprægneret træ er egnet 

til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet? 

5) Eksempler på affald af imprægneret træ, der kan anvises til forbrænding 

på dedikerede affaldsforbrændingsanlæg 

 

1. Bestemmelser for håndtering af imprægneret og kreosotbehandlet 

træaffald 

I affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18/12/2012) findes der bestemmelser 

for håndtering af affald af imprægneret træ og affald af kreosotbehandlet træ. 
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Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 34, stk.1, at kommunalbestyrelsen skal 

etablere en indsamlingsordning for affald af imprægneret træ fra husholdninger. 

Indsamlingsordningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at væsentlige dele af 

det imprægnerede træ bliver indsamlet. 

 

Det fremgår af § 34, stk. 2, at væsentlige dele af det indsamlede affald af impræg-

neret træ skal deponeres, medmindre kommunalbestyrelsen efter en konkret vur-

dering finder, at det imprægnerede træ er egnet til materialenyttiggørelse eller er 

forbrændingsegnet.  

 

En tilsvarende regel gælder for affald fra virksomheder, idet det fremgår af § 45, at 

kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for affald af imprægneret træ, som 

ikke kan materialenyttiggøres, således at træaffaldet deponeres, medmindre kom-

munalbestyrelsen efter en konkret vurdering finder, at det imprægnerede træaffald 

er forbrændingsegnet. 

 

For så vidt angår træaffald behandlet med kreosot, følger det af § 36 og § 44, at af-

fald af neddelt kreosotbehandlet træ kan forbrændes med energiudnyttelse på an-

læg, der er godkendt til at forbrænde denne affaldstype. Kreosotbehandlet træ er 

altid farligt affald, med mindre der er foretaget en konkret klassificering på 

baggrund af en kemisk analyse af træet, som dokumenterer, at restindholdet af 

PAH’er er så lavt, at affaldet ikke er farligt. 

 

Farligt affald klassificeres med fede EAK-koder, og for kreosotbehandlet træ vil 

det typisk være relevant at benytte følgende EAK-koder: 170204, 191206 og  

200137. Valg af kode afhænger af, hvorfra affaldet stammer. Affald af 

kreosotbehandlet træ kan kun anvises til anlæg, der er godkendt til at forbrænde 

netop denne type farligt affald. 

 

2. Hvad forstås ved imprægneret træ? 

Affaldsbekendtgørelsen definerer ikke imprægneret træ, men bestemmelserne i 

bekendtgørelsen er særligt rettet mod træ imprægneret med tungmetalholdige 

midler, idet denne type imprægneringsmiddel i mange år har været den mest an-

vendte. Som imprægneringsmidler har der især været anvendt arsen, kobber, 

krom, bor, tin, kreosot (hvor kreosotholdigt træ behandles særskilt i affaldsbe-

kendtgørelsen) og en række organiske stoffer. I dag anvendes kobber, bor og en 

række organiske stoffer til imprægnering i Danmark, men træ, der er behandlet 

med f.eks. krom og arsen, er stadig i anvendelse. Ligeledes kan behandlet kreosot-, 

arsen- og kromholdigt træ i visse tilfælde stadig importeres.  

 

For at undgå en spredning af tungmetaller i miljøet indførte man i 2001 et 

deponeringspåbud for imprægneret træaffald.  Dette blev i 2009 ændret til et krav 

om, at fra væsentlige dele af det indsamlede imprægnerede træ at opkoncentrere 

metallerne separat, hvorefter træet skulle genanvendes eller nyttiggøres. Dette 

krav blev i 2013 ændret til de nuværende regler. 

 

Disse forskellige bestemmelser indikerer ligeledes et særligt fokus på træ 

imprægneret med tungmetalholdige midler.  Miljøstyrelsen har dog ikke taget 

særskilt stilling til, om træaffald imprægneret med ikke-metalholdige midler, 

burde være undtaget fra bestemmelserne om imprægneret træ, idet det vil kræve 

indgående kendskab til samtlige imprægneringsmidler på markedet. 
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3. Karakteristika ved imprægneret træ 

Kreosotbehandlet træ er normalt ikke malet, mens andet imprægneret træ godt 

kan være malet oven på imprægneringen. 

 

Kreosotbehandlet træ er kendetegnet ved, at det er sort/brunt og typisk består af 

jernbanesveller, ledningsmaster eller bundgarnspæle. Dette kan visuelt adskilles 

fra andet imprægneret træ og anvises til forbrænding.  

 

Andet trykimprægneret træ kan være grøntligt pga. af indhold af kobber eller 

farveløst, ligne malet træ, eller der kan være malet oven på imprægneringen. Det 

kræver nærmere viden om det konkrete læs affaldstræ at vurdere, om det kan 

anvises til forbrænding. 

 

4. Hvilke kriterier er væsentlige for at vurdere, om imprægneret træ er 

egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet? 

I dag er der ikke længere et ubetinget krav om deponering for imprægneret 

træaffald, men i stedet mulighed for, at kommunen tager konkret stilling til, 

hvorvidt træet er egnet til materialenyttiggørelse eller er forbrændingsegnet.  

 

Egnet til materialenyttiggørelse? 

Materialenyttiggørelse dækker over følgende begreber: Forberedelse til genbrug, 

genanvendelse eller anvendelse til anden endelige materialenyttiggørelse. Brugt 

træ, der ikke er imprægneret med kreosot eller arsen, må genbruges, hvis 

produktet eller den proces, det skal igennem, ikke bringer menneskers sundhed i 

fare eller skader miljøet.   

  

Træet må genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse in-

den for rammerne af anden lovgivning. Her tænker Miljøstyrelsen i første række 

på REACH1, som i sit Bilag XVII indeholder en række begrænsninger for brugen af 

blandt andet kreosot- og arsenbehandlet træ. 

 

Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at hovedparten af det imprægnerede 

træaffald er af sådan en karakter – f.eks. fordi det er meget vanskeligt at skelne 

malet træ fra imprægneret træ, eller én type imprægneret træ fra en anden – at det 

ikke er egnet til materialenyttiggørelse.  

 

Forbrændingsegnet? 

Affaldsbekendtgørelsens definition på forbrændingsegnet affald er som følger:  

 

”Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og 

som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning 

til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet 

affald omfatter ikke: 

 

a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. 

b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af 

kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materiale-

nyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som 

                                                             
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om 
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 
93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 
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konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, 

herunder deponering.” 

 

I forhold til det første kriterium, om hvorvidt affaldet er egnet til 

materialenyttiggørelse, henvises der til overstående afsnit, hvor det konkluderes, 

at hovedparten af det imprægnerede træaffald ikke egner sig til 

materialenyttiggørelse.  

 

Definitionens andet kriterium indebærer, at forbrændingen ikke må give 

anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. 

 

Det betyder i praksis, at 

 

• Kreosotbehandlet træ kan forbrændes på forbrændingsanlæg, der er 

godkendt til at forbrænde netop denne type farligt affald. Affaldet skal 

neddeles inden forbrænding. Indholdet af PAH’er i kreosot nedbrydes ved 

forbrænding på dedikerede affaldsforbrændingsanlæg. 

 

• Metalimprægneret træ, der er behandlet med arsen, betragtes som 

udgangspunkt som farligt affald og pt. som ikke-forbrændingsegnet affald 

og kan i Danmark deponeres på anlæg for farligt affald.  

 

• Øvrigt metalimprægneret træ betragtes som udgangspunkt som ikke-farlig 

affald og pt. som ikke-forbrændingsegnet affald, og kan i Danmark 

deponeres på anlæg for ikke-farligt affald. 

 

• Visse typer biocidbehandlet træaffald kan som udgangspunkt betragtes 

som ikke-farligt affald og forbrændingsegnet affald, jf. afsnit 5. Disse typer 

træaffald kan derfor anvises til alle dedikerede forbrændingsanlæg i 

Danmark.  

 

Miljøstyrelsen har i slutningen af 2013 igangsat et projekt, hvor der udover en 

kortlægning af hvilke typer træ, der indsamles som imprægneret træaffald, skal 

undersøges de miljømæssige konsekvenser af forbrænding af imprægneret træ. En 

række andre behandlingsalternativer vil ligeledes blive undersøgt. Undersøgelsen 

forventes afsluttet ved udgangen af 2014. Miljøstyrelsen forventer, at resultaterne 

fra undersøgelsen kan danne baggrund for yderligere vejledning (evt. lovgivning) 

om håndtering af imprægneret træ, herunder særligt metalimprægneret træaffald. 

 

5. Eksempler på affald af imprægneret træ, der kan anvises til 

forbrænding på dedikerede affaldsforbrændingsanlæg 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at træ af typen ”Superwood” imprægneret med 

imprægneringsmidlet SC200, der indeholder tre organiske svampemidler 

(aktivstoffer), kan forbrændes på dedikerede affaldsforbrændingsanlæg som ikke 

farligt affald2. Det samme gør sig gældende for træ imprægneret med f.eks. GORI 

605, TWP 085, TWP 077 og Protim P-Vac, der indeholder tilsvarende aktivstoffer. 

                                                             
2 Koncentrationen af alle tre svampemidler i træet ligger under grænseværdien for farligt 
affald. 


